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Høringsversion: 
Sundhedsaftalen 2019-2023
- Et nært og sammenhængende 

sundhedsvæsen i balance 



Tids- og procesplan ny sundhedsaftale

Forana-
lyse

Okt.17-
marts 18

SKU

4. april

Workshop 
II 

12. april 

SKU

9. Maj 

Politisk 
kick-off 

12. juni

SKU

27. Juni

Lokal 
politisk 

drøftelse

Aug.-sep.

Tværkom
munal 
politisk 

drøftelse

20. aug. 
2018

SKU

Bemærk-
ninger fra 
lokalpoli-

tiske 
drøftelser

27. sept.

Formule-
ring af 

hørings-
version

Okt.-nov. 
2018

Drøftelse 
af hørings-

version 
KOSU og 

SSG

23. nov. 
2018

Godkend-
else af 

hørings-
version 

SKU 

13. dec. 
2018

Høring

Jan.-feb. 
2019

Drøftelse 
af hørings-

svar

KOSU og 
SSG 

27. marts 
2019

Godkendel
se af SA i 

SKU

30. apr. 
2019

Godkend-
else af SA

RR og BR

Maj-juni

Idé- og 
debatoplæg

Udsendt  
22. maj 

2018
Udsendt  6. 

juli 2018

Hørings-version 
ny SA

Udsendt  
4. Jan 2019
Høringsfrist 

1. marts 
2019

Godkendelses-
version ny SA

Program 
Kick-off

SKU = Sundhedskoordinationsudvalget
SA = Sundhedsaftale
SSG = Sundhedsstyregruppen
KOSU = Den kommunale styregruppe på sundhedsområdet
Røde kasser = lokalpolitisk indflydelsesrum

Udsendes  
primo maj 

2019

Udspil



Høringsversion

▪ Udgangspunkt i juli-udspillet til visioner, 
målsætninger, indsatsområder og bærende principper

▪ Indarbejdet input fra kommenteringsrunden

▪ En politisk aftale, der fastsætter en fælles retning

▪ Aftalen er dynamisk, hvor der løbende skal 
foretages politiske prioriteringer

▪ Fokus på at prioritere få konkrete områder for at 
få et mere effektfuldt og enkelt grundlag for 
samarbejdet

▪ Selve udmøntningen i konkrete initiativer mv. aftales 
og udvikles ml parterne i aftaleperioden

▪ Løbende udarbejdes samarbejdsaftaler, som 
hver kommune kan tiltræde
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Ny sundhedsaftale - indhold
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Forord

Visioner

Indsatsområder og fælles målsætninger

Bærende principper for samarbejdet

Nationale mål og lokale målsætninger

Implementering og opfølgning



Visioner
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Mere lighed i 
sundhed (social og 

geografisk)

På borgerens 
præmisser

Sundhedsløsninger 
tæt på borgeren

Mere sundhed for 
pengene 



Tre prioriterede indsatsområder 
og fælles målsætninger
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Fælles investering i 
forebyggelse

•Først med fokus på 
rygning

•Målsætning: Vi vil nedbringe 
antallet af dagligrygere i 
Region Midtjylland

Sammen om ældre 
borgere

•Akutområdet som første 
fokus

•Målsætning: Vi vil styrke 
samarbejdet om akut syge 
ældre og nedbringe antallet 
af akutte genindlæggelser 
blandt ældre

Udvikling af den 
nære psykiatri

•Først med fokus på 
mental sundhed hos 
børn og unge samt 
voksne borgere med 
svær psykisk sygdom

•Målsætning:

•Vi vil forbedre den mentale 
sundhed og mindske 
mistrivsel hos børn og 
unge i Region Midtjylland

•Vi vil forbedre sundheden 
og sikre bedre 
sammenhængende 
patientforløb for voksne 
borgere med svær psykisk 
sygdom



Bærende principper for samarbejdet
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KvalitetØkonomi

At 
bryde 
vane-
tænk-
ning

Vidende-
ling og 
spred-
ning

Tidlig 
og 

rettidig 
indsats

Fælles 
popula-
tions-
ansvar

IT, data 
og tele-
medicin 

på 
tværs
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Nationale mål og 
målsætninger i 
sundhedsaftalen



Væsentlige nye formuleringer ift. udspillet fra 6. juli

▪ Forord

▪ Visionen på borgerens præmisser: 

▪ Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først

▪ Ligeledes italesættes samspillet med arbejdsmarkedet

▪ Visionen mere lighed i sundhed

▪ Præcisering af geografisk lighed

▪ Fælles investering i forebyggelse: 

▪ Fremhæve, at alle parter har et fælles ansvar, og at regionen også har en vigtig 
rolle ift. tidlig opsporing, henvise, understøtte mv.

▪ Overvægt er næste fokus

▪ Sammen om ældre borgere:

▪ Handler også om rette borger i rette seng på rette tid 

▪ Indikatorer

▪ Implementering og opfølgning: 

▪ Eksplicit, at samarbejdsaftaler aftales og udvikles ml parterne samt godkendes i de 
enkelte byråd og i regionsrådet inden efterfølgende implementering på hospitaler 
og i kommuner
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